
 

Välkomna till förskolan Laxen 

 

För att inskolningen ska bli en positiv upplevelse för ditt barn och för er 

vårdnadshavare får ni här en liten information om hur vi brukar gå tillväga 

och vilka roller vi vuxna har under inskolningen. 

Målet med inskolningen: 

Små barn visar ofta en nyfikenhet för nya saker och i detta ser man ofta även 

ett visst motstånd till förändringar som nya miljöer och nya människor. 

Inskolningen är till för att barnet ska få vänja sig succesivt vid allt det nya och 

du är med för att barnet ska känna sig tryggt.  

Målet med inskolningen är att skapa en positiv upplevelse för barnet att 

komma till förskolan. Målet är självklart också att du som vårdnadshavare ska 

känna dig trygg och trivas. Det är ju under en lång tid framöver som du/ni 

och vi pedagoger tillsammans ska arbeta för att ditt barn ska vara trygg, 

utvecklas och trivas på förskolan. 

Din uppgift som vårdnadshavare under inskolningen: 

Du är tryggheten som ditt barn utgår ifrån när det ska lära känna 

pedagogerna och de andra barnen på förskolan. Du är också en trygg bas 

som ditt barn utgår ifrån i utforskandet av leksaker och miljön på förskolan. 

Det är bra om du finns med så att barnet kan se dig under sin lek och snabbt 

kan återvända till dig vid behov för att ”tanka” trygghet. 

Din viktigaste uppgift under inskolningen är att finnas till hands för barnet när 

det behöver dig. I början av inskolningen är det du som tröstar, byter blöjor 

och har ”närkontakten ”med ditt barn.  

Det är bra om du är passiv i själva leken då pedagogernas roll här är att locka 

barnet till lek och andra aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 



Så här går inskolningen till: 

Ofta vill barnet sitta i ditt knä i början och iaktta de andra barnen och miljön. 

När barnet är redo tar snart nyfikenheten över och barnet börjar undersöka 

det som finns inom synhåll och lämnar ditt knä för kortare stunder. I början 

återvänder barnet ofta till din trygga famn och så småningom blir besöken 

allt mer sällan. Vi låter det ta den tid det tar. Ibland vill vårdnadshavaren 

gärna skynda på barnet av oro att inte bli klara i tid och då är risken stor att 

det kan känna sig pressat att leka och då försvinner det positiva med att få 

delta i leken. Låt istället barnet få den trygghet du ger och låt det ta tid för 

barnet att vänja sig.  

De flesta barn mår bäst av en kort lämningsprocedur och därför är det bra att 

när du som vårdnadshavare bestämt dig för att gå så går du. Om du dröjer 

dig kvar kan barnet bli osäkert och inskolningen kan ta längre tid än 

nödvändigt. Det är naturligt att barnet blir ledset när du lämnar men det 

brukar snabbt gå över. Ring gärna om du är orolig. 

Det bra om du håller dig passiv i leken då tanken är att det är pedagogen 

som med lekens hjälp skapar en relation till barnet. Det kan naturligtvis kännas 

långtråkigt för dig som vårdnadshavare att” bara finnas till hands” så ta då 

gärna med en tidning eller bok för att ”fördriva” tiden. Viktigt är att du känner 

dig säker på att du gör stor nytta för ditt barn även om barnet inte bryr sig så 

mycket om dig. Barnet vet att du finns där och det är tillräckligt för att det i 

lugn och ro kan ägna sig åt att leka och lära känna de andra barnen och 

pedagogerna.  

Inskolningstiden kan variera beroende på hur lång tid barnet behöver för att 

knyta an till pedagogerna. Räkna med en till två veckor för inskolning. På 

förskolan Laxen har vi inskolning under förmiddagen och då oftast mellan 

9.00-10.30 den första veckan och 9.00-11.00 vecka 2.  

 

Vi vill hälsa er varmt välkomna till förskolan Laxen och vi hoppas att ni ska 

trivas hos oss. 

 

 

 


